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Ba kg rund
Under 2021 utkom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med nya
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, samt föreskrifter om hur kommunen
ska planera och utföra tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Med anledning
av det, samt ytterligare delar i samhällsutvecklingen och omvärldsutvecklingen i stort, så
finns det ett nytt och utökat kompetensbehov inom området. Det har medfört att MSB
reviderat och utvecklat kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B, vilken
nu erbjuds enligt föreliggande kursplan.
Må lg rup p
Kursen vänder sig till anställda inom kommunal räddningstjänst som behöver fördjupa
och bredda sina kunskaper inom området skydd mot olyckor och som avser att arbeta
med kommunal tillsyn- och olycksförebyggande verksamhet inom området.
Behörig het
För att antas till kursen ställs vissa krav på den sökandes behörighet. Den sökande ska ha:
1. anställning inom en kommun,
2. a. genomgått kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A med
betyget Godkänd, eller
b. genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem
3. minst ett års erfarenhet från tillsynsarbete.

Urva l
I de fall antalet sökande överskrider antalet platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten
att göra ett urval. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt
geografisk spridning.
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Syfte
Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper och
färdigheter i det olycksförebyggande arbetet. Centrala delar är framtagandet av
handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet samt planer gällande tillsyn enligt
LSO och tillsyn och tillståndsprövning enligt LBE. Förutom det brandförebyggande
arbetet så syftar kursen till att även belysa andra olyckors förebyggande aspekter och
arbetet med dessa, exempelvis brandskyddskontroller. Ytterligare ett syfte är att ge
deltagarna förutsättningar för att kunna vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i att
genomföra tillsyns- och tillståndsärenden, samt att fördjupa sig i de juridiska aspekterna
som påverkar ärendehantering.
Ett vidare syfte är också att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande samt att
uppmuntra till ett fortsatt lärande efter avslutad kurs.

Lärandemål
Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna
1. producera ett kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt LSO
2. värdera kommunens tillsynsverksamhet som har utförts enligt LSO
3. förbereda för kommunens arbete med att lämna råd och information och på annat sätt
underlätta för den enskilde
4. tillämpa regelverk för brandskyddskontroll enligt LSO
5. planera för ett enskilt tillståndsärende enligt LBE
6. planera för ett enskilt tillsynsärende enligt LBE samt LSO
7. värdera kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet som har utförts enligt LBE
8. analysera kommunens övriga olycksförebyggande arbete mot bränder samt arbete med att
verka mot andra olyckor än bränder.

Innehåll
Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:
Centralt för kursen är att skapa förutsättningar för att kunna utveckla kunskaper och
färdigheter som kan omsättas i arbetet med att ta fram underlag kopplat till tillsyn- och det
olycksförebyggande arbetet. Centrala planer som lyfts i kursen är kommunala
handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet samt planer för tillsyn utifrån
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lagen om skydd mot olyckor1 och ärendehanteringen inom ramen för lagen om
brandfarliga och explosiva varor.2 Kursens innehåll lyfter också det viktiga i att på ett
ändamålsenligt vis kunna arbeta med planering, utvärdering och utveckling av den
förebyggande verksamheten. I samband med det ger kursens innehåll förutsättningar att
utveckla kunskaper och färdigheter inom; tillsyn, brandskyddskontroll, rådgivning,
räddningstjänst och juridik. Andra delar som behandlas i kursen är framtagandet av och
innehållet i kommunala planer kopplat till plan- och bygglagstiftningen samt hantering
kopplat till olika verksamheter såsom farlig verksamhet, Seveso och miljöfarlig
verksamhet.
Inom de förvaltningsrättsliga aspekterna så behandlar kursen ett innehåll gällande
tillämpning av undantagen till motiverings- och kommuniceringsskyldigheten. Ytterligare
ett fokusområde handlar om beslutsfattande som vanligen inte tillämpas, så som att ett
beslut ska gälla även om det överklagas. Med hänsyn till att juridiken har en betydande del
i det förebyggande arbetet så behandlas även ett innehåll om lagföljsamhet, handläggning
samt skillnaden mellan rättsliga och icke rättsliga normer i kontexten juridiskt
beslutsfattande.
Med kursens innehåll ges deltagaren förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper och
färdigheter i utredningsarbetet inom tillsyn och tillståndsprövning. Utifrån det så
behandlar kursen ett innehåll om insamlings- och analysmetoder för tillsynen och
tillståndsprövningen enligt LSO och LBE.

Pedagogik och metodik
Kursens pedagogik, metodik och gestaltning strävar efter att vara exemplifierande och
förebildlig avseende människors olikheter, etnisk mångfald och jämställdhet mellan
kvinnor och män. MSB:s pedagogiska vägledning3 och pedagogiska handbok4 baseras på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgör utgångspunkt vid utveckling och
genomförande av MSB:s kurser.
Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat
föreläsningar, diskussioner, seminarier, övningar samt interaktivt via lärplattform.

Upplägg och omfattning
Kursen är tio studiepoäng, vilket motsvarar tio veckors heltidsstudier, fördelat mellan
distansundervisning och platsbunden undervisning via närträffar.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
3 MSB 2019-07039-1 Pedagogisk vägledning i utbildningsverksamheten
4 MSB 2020-00940 Pedagogisk handbok
1

2
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För att öka flexibiliteten i studierna så har kursdeltagaren tillgång till en digital lärplattform.
Via plattformen genomförs undervisning samt nödvändigt informationsutbyte under
kursens genomförande.
Under närträffarna sker varierad undervisning via såväl praktiska som teoretiska moment.
Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren förväntas ta
eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

Läromedel
Kurs- och referenslitteratur som behövs under kursens genomförande publiceras i separat
lista på angiven lärplattform i samband med kursstart.

Examination och betygssättning
Kursens pedagogik bygger på att den studerande är närvarande och aktiv under kursens
samtliga delar. Under kursen genomförs olika examinationer utifrån kursens uppsatta
lärandemål och dess bedömningskriterier.
Kunskapsbedömning kan ske på olika vis, exempelvis via skriftliga, muntliga eller praktiska
examinationer. Kursansvarig lärare informerar vid kursstarten om vilka
examinationsformer som gäller för kursen och när dessa äger rum.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska förnyad
prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Möjlighet till
omexamination ges vid två tillfällen.
På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt.

Intyg
Efter genomförd och godkänd kurs utfärdar MSB ett utbildningsbevis till kursdeltagaren.
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